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GEHOORZAAMHEIDSTRAINING

EN

PUPPY-TRAINING

Voor elke hond ongeacht ras of leeftijd.

NU OOK INZANDVOORT

Georganiseerd door Hondenkapsalon ELLEN CATS
Gediplomeerd Hondeninstruktrice

op het parkeerterrein van het Ir. Friedhoffplein

te Zandvoort op zondagmorgen

Inschrijvingen voor deze cursussen:

/X i Telefoon voor de hondentraining

023 5713368

Overige informatie bij:

Hondenkapsalon ELLEN CATS
Achterweg 1 - 2042 LH Zandvoort

Telefoon: 023 5730068

O

PARELS EN BIJOUX

Verkrijgbaar bij

juweliers en
speciaalzaken

MAJOR/CA Parels met 10 jaar garantie.

IMPORTEUR:

Verenigde Heusch Industrieën bv
Emrikweg 29, 2031 BT Haarlem /

tel. 023 5325084, fax 023 5342373 1

DE RACKETSPECIALIST!

Dietrich Sport

HOCKEY -

TENNIS -

SQUASH -

BADMINTON SPECIALIST

HALTESTRAAT 35 ZANDVOORT

H Z.H.C. LEDEN

10% KORTING



De (jfamael
CLUBBLAD VAN DE ZANDVOORTSCHE HOCKEY CLUB
Verschijnt wekelijks van augustus tol juni

Hockey
Adres Clubhuis: Duintjesveldweg 1 - Sportpark Duintjesveld - Zandvoort - tel 023-571 5767
Post Adres : Zandvoortse hockey club - Postbus 455 - 2040 AL - Zandvoort.

RABOBANK : rek.ru-. 326349650 t.n.v . Penningmeester Z.H.C.
POSTBANK : rek.nr. 336760 t.n.v. Penningmeester Z.H.C.

''•:•

^Voorzitter

P». Kreuger van Lennepweg 65/29 2041 LC Zandvoort tel: 023-5730012
Vicc Voorzitter

H. van Gameren

Secretaris

Dr.J.G. Mezgerstraat 56 2042 HC Zandvoort tel: 023-5716815

M.van der Meulen Prinsesseweg 30 rd 2042 NH Zandvoort tel: 023-5719500
Penningmeester

F. Goezinne J.van Campenstraat 55 2101 VK Heemstede tel: 023-5293062
P.R. Functionaris

J. Verhoef C.v.d Lindcstraat 22 2042 CB Zandvoort tel: 023-5714087
T.C. Senioren Vacant
Alg Leiding Senioren

H. van Gameren Dr.J.G. Mezgerstraat 56 2042 HC Zandvoort tel: 023-5716815
Alg Leiding Jeugd
M. Teurlings Lorentzstraat 353 2041 RN Zandvoort tel: 023-5730276
Redacteur

M.C. Meyer Gerkestraat 48 rd 2042 EW Zandvoort lel: 023-5715303
M. Kleijhorst Flemingstraal 12 2041 VH Zandvoort tel: 023-5717344

Wedstri idsecretariaf.cn

Senioren

IJ. Kleijhorst Flemingstraat 12 2041 VH Zandvoort tel: 023-5717344
1

iniorcn A-B-C
j. Goezinne van Lennepweg 65/1 2041 LC Zandvoort tel: 023-5731239
D-E-F

H. Fens Hogeweg 54/10 2042 GJ Zandvoort tel: 023-5718694

Trimhockev

H. van Gameren Dr.J.G. Mezgerstraat 56 2042 HC Zandvoort tel: 023-5716815

Golf

Voorzitter

J. Berendsen Frans Zwaanstraat 86 2042 CE Zandvoort tel: 023-5718017
Secretaris

A.M. Bijlsma Patrijzenstraat 22 2042 CN Zandvoort tel: 023-5718611



Pagina 1 van 20

Clubblad van Zandvoortsche Hoekey_Club_

Jaargang 62

Half september heeft de algemene ledenvergadering mij gekozen tot voorzitter van de

Zandvoortse Hockey Club. Nu ik een paar weken.hieraan geproefd hebt en mij wat béter

heb kunnen oriënteren op het reilen en zeilen van de vereniging, wil ik mij graag aan

jullie voorstellen. •

. . •^^•r-v. .
-., -.-öv -.--. •..&*. A-\/-/n,.

Alhoewel ik al een paai" jaar bij de club.kom ben ik voor deraeesten van jullie een

betrekkelijk onbekende.

Als enthousiaste ouder sta ik al vier jaar mijn zoontje en zijn team en uiteraard de coach

aan te moedigen. Ilc beleefhier veel plezier aan. Het is ontzettendleuk om te zien hoe

fanatiek die kleintjes bezig zijn. En voor je kinderen is het heel belangrijk dal}è '

| ;

";

belangstelling hebt voor wat ze doen. ..-,'
Het is inmiddels al weer twee jaar geleden dat mij gewaagd is om als onafhankelijk

voorzitter op te treden in het overleg tussen het hockeybestuur en de vertegenwoordigers

van de toen nog onderafdeling golf. Dit kon, omdat ik geenenkele bestuursbinding heb.,

mei. zowel de hockey-aciiviteiten als met de golfactiviteiteu. In dit overleg werden.—
;

:

aanvankelijk goede afspraken gemaakt. Helaas werden de afspraken niet. geaccepteerd

door de achterban van de vertegenwoordigers van de golf. Vanaf die tijd is het gemeente

bestuur erbij betrokken. Ik heb mij toen in dit proces teruggetrokken. Wat er verder

gebéurd is is bij jullie bekend.

Het was een mooie dag in mei van dit jaar dat het bestuur dacht kom laten wij Jan

Kreugereeüs een aanzoek doen. Er was nog een vacature in het bestuur, namenlijk die

van voorzitter. Mij is toen gevraagd of ik belangstelling had voor de functie van
. u . ;

.

.

voomiter.-,Omdat o.k. in het dagelijks leven een leidinggevende functie heb en omdat ik

bij een middelgrote gemeente werk zou ik de geschikte kandidaat zijn.

Net als iedereen heb ik eigenlijk, ook geen tijd. Hierover heb ik met het bestuur igfc*

gesproken. Ik ben niet in staat om erg veel tijd en aandacht aan deze functie te geven.

Natuurlijk Wordt je dan verteld dat het maar gaat om een paai' vergaderingen en nog wat

zaken en uiteindelijk zeg je JA. En ik ben van plan. om mij hier echt aan te houden.

Inmiddels 'loopt de teller. Iets meer tijd dan was voorzien is ér al besteed. Overigens is

een belangrijke reden voor mij geweest om voorzitter te worden het enthousiasme van de

andere bestuursleden. Ik ben blij dat zij er zijn.

Wij mogen ons ook gelukkig prijzen dat er nog zoveel andere vrijwilligers zijn in de

verschillende commissies en daar buiten actief zijn voor onze club. Dit maakt hel een •

levendige club waarin het plezierig is om sport te bedrijven en goede contacten te hebben.

1in dat de Zandvoortse Hockey Club in de lift zit blijkt uit de enorme aanwas van nieuwe

leden, rond de 50 !, die wij de laatste maanden erbij hebben gekregen. Bc hoop voor

diegene die nieuwsgierig waren naar wie de nieuwe voorzitter eigenlijk is, en dat zijn

jullie uiteraard allemaal, dat ik hierin enige bevrediging heb gebracht.

Met vriendelijke groeten, Jan Kreuger
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Zondaa 3 november 1996

Kom ook naar de Thé op de ZHC !

(ruilbeurs voor D.E punten aanwezig)
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H/D Wedstrijd -.. Hf* uitslag

Heren 1 Zandvoort 1 - Terriërs 1 3-5

Heren 2 Zandvoort 2 - Rood Wit 4 1-2

Veteranen A HBS A - Veteranen A 7-2

Veteranen B Qïbi Vivc C - Veteranen B 1-4

Dames I Haarlem 1 - Zandvoort 1 12-0

Dames 2 HICX- Zandvoort 2 0.-3

ftöt

Uitslagen Wedstrijddag: 20-oktober- 1996

H/D Wedstrijd Uitslag

Dames 1 Hoorn 1 - Zandvoort 1 2-1

Dames 2 Hoorn 2 - Zandvoort 2 0-1

w
Wedstrijdverslag heren 2

Er was eens een mooie zonnige zondag. 05.30 uur Live verbinding met Japan. Coulthard

is zijn sleutels vergeten, shit, herstalt.

Damon proficiat ! nadat bleek dat de rechter achterband sneller ging dan villeneuve's

automobiel. Effe roes uitslapen voor de wedstrijd 1 2.45. Geplande aanvang wedstrijd

.

Verschillende heren 2 spelers deden met hun auto mee met de welbekende TROS loop.

1 3.00 eerste balcontact. Na een ontzettende hoop geouwehoer en 3x scoren was heti^. .

:

We hebben lekker gespeeld. De zon scheen. Wat wil je nou eigenlijk nog meer.... (winnen

misschien.

^
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P.S. Goed gedaan hoor heren. Saskia en Cathelijne hebben genoten van al die heerlijke

blote mannen benen. Jammer dat die kousen zo hoog opgetrokken zijn.

*H
Rogier.

Wedstrijdverslag Heren 1 •','••"

Zondag 14.00 uur de helft verlaat door de tros loop. De complete 1 4 boswandeling

jongetjes stonden toch om 14.30 klaar. Net alsvorige week kwamen we terecht voor (1-0)

j

flk... daarna weer 2-1 en weer (3-2). Toch verhezen we met 3-5. Hoe dat toch steeds

kan; daar hebben we het wel intern nóg over

De verwachting blijft dat we onze vooruitgang uiteindelijk in punten om gaan zetten.

Voorlopig zijn we de verstappen onder de hockeyers; wel goed zijn en niet kunnen
winnen. Het publiek was aanwezig en goed ook, maar ik denk niet dat ze echt gekeken

hadden, tenzij ze ogen in hun rug hebben*, Het biergeklater aan de zijkant deed ons dus

steeds meer verslappen en snakken naar de derde helft, (alweer gewonnen)

Nog even wat punten uitlichten:

Niki was weer half fit terug en kon weer een beetje meedoen. Edwin heeft een conditie

van een doedelzak, voor de rest doet ie ut leuk. Pepijn kan naast roeien nu ook scoren (en

daar bedoel ik niet onze trouwste supporter Sabirie meen). Rolant heeft van de week
eindelijk mee getraind en keepte meteen beter,, Junïaan heeft ondanks zijn blessure

aardig ingevallen. Ronald heeft op rechtsbuiten allemaal boswandelingen gemaakt. Stoop

is solide en valt niet genoeg op, daarom laat ik het hierbij. Erik onze ouwe rot, mag,

gezien zijn reputatie, een tandje erbij doen (ut zal de leeftijd wel zijn). Jim prikte er

gewoon weer één in (dacht ik tenminste). Als Jan volgende keer zijn Friese knotsen

meeneemt, kunnen we echt gaan kaatsen. Als Hans er is , dan is hij er ook,.... Als laatste,

dus is ie laatste man.

Timo is zonder training nog steeds zeer nuttig (ook zo'n Gatso). Peter onze Belg, mag z'n

^?achte "G" wel wat harder maken. Dan horen we hem en krijgt hij ook een bal. En ik....

«-alle posities in het veld gehad (behalve mijn eigen). Dus laat ik verdere commentaar weg,

want met mij kan je toch alle kanten op.

We hebben dus nog steeds vertrouwen, zeker als je weet dat van de week veel mensen
ziek zijn geweest( daar kan ik nu al anderhalve week over mee praten). Ome Henk was ik

heus niet vergetenhoor, maar hij heeft zun eigen verslag en hij staat bovendien aan de

zijlijn.

Genoeg gehoord? .... Oké, dan op naar volgende wek; oefen wedstrijd tegen Heren 2 om
14.30 !!! O, ja alleen trainen op vrijdag komende week!! Wat een gel... dit verslag komt
pas over anderhalve week in het clubblad, dus is het te iaat

Bernard.

^
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haltestraat 58, zandvoort, 023 57151 11

•-.•,

Voor hem en haar

uitsluitend volgens afspraak

('s maandags gesloten)

Schoolplein 4 - Zandvoort

Tel.: 023 5715880

M

HERMAN HARMS

Sime-biss
Grote Krocht 22 - Zandvoort

V-A-G

Dealer van Zandvoort

en omstreken

Auto Strijder B.V.
B. van Alphenstraat 102 / van Lennepweg 104

2041 KP Zandvoort, tel. 023 5714565

Versteege's IJzerhandel
anno 1893

Dealer Trimetal verf.

Alle mogelijke kleuren en andere
merken zoals o.a. Histor en Flexa
kunnen voor u gemaakt worden met de
verfmengmachine.

Natuurlijk kunt bij ons ook terecht

voor al uw:

* Uzerwaren
* Gereedschappen
* Tuingereedschap
* Elektrische artikelen

* Verhuur van gereedschap
* Aan- en afvoermateriaal
* Sloten- en sleutelservice
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Dames 2 verslagen en andere mededelingen

Hoewel het donderdag avond is hebben wij nog geen officieel wedstrijdverslag. Nu na de

training, ontstaan plotseling erg leuke maar vooral winstgevende ideeën:

* Jack wil een Dames 11 café oprichten (de opvolger van Planet Hollywood en het

Fashion café alleen wordt het nu niet beheerd door topacteurs of topmodellen

(alhoewel??!) maar door een tophockeyster. Lisette biedt zich spontaan aan als

) inrichtster van het etablissement (wat moet ze anders) Ook Nico wil haar steentje

bijdragen in het geheel, zij wil de taak van " stamgast" cp zich nemen. Mocht u nog

een toplocatie weten, dit zo spoedig mogelijk melden in de eerst volgende garnael.

Door Lttes Strafpoesh

Donderdag avond 20.00 uur
_

Training voor Dames en Heren E. Maar waar waren de heren nou, was net omdat de tent

moest worden opgeruimd of is trainen met dames niet zo gezellig. Bij deze wü Dames II

die er vanavond met negen van de zeven aanwezig was de heren oproq^en om gezellig te

komen of gewoon zeggen dal we te fanatiek zijn (ahum lOx). Nee hoor, we willen Fnts

even een complimentje geven over de training en de goeie meuwe ideeën die we echt al m

de wedstrijd kunnen gebruiken. Het rekken en strekken gaat ook erg goed. De bar omzet

moet dit jaar goed gaan als het aan ons ligt Er gaan al geruchten dat er een Dames II café

komt.

Lisette sterkte met je poot.

Voorbeschouwing HIC - Zandvoort 2

(Sloor Mickey Hockevstickie

De matsj van het jaar gaat a.s zondag plaatsvinden en zoals het met matsjes van hetjaar

gaat (zie sport 7)"deze worden tot in den teeure voorbeschouwd. 't was een zware maar

nuttige training door de strenge doch rechtvaardige Frits die (door dames 2 en michiel)

drukbezocht en gevolgd werd; vooral de 99 strafcorner varianten op de strafcoraers waren

nodig en zorgden voor de nodige verwarring.

. De kantine zat weer mutvol , enorm gezellig, ze waren niet naar huis te branden.

O.K. tothepoint;

ook ik stem voor 't dames twee café

•t wordt zondag denk ik 2-1 voor de dames van ....

Wedstrijdverslag Dames 2
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HICX-Zandvoort2 (0-3)

Bijna zonder Nicolien vertrokken we naar (ohohoh wat een afwisseling) HL. Dit Keer

was team tien aan de beurt. GIGA lekker weer en versterkt met Miranda omdat Lisette

nog een enkeldienietwil heeft gingen wij prima van start. Binnen 10 minuten stond 'f.1-0

door een push in van Naat, de HIC-ers raakten geïrriteerd en besloten elkaar tijdens de

wedstrijd vast in te lichten over hoe het wel moest. Omdat wij niks van dit gebekvecht

wilden missen, hielden wij ons voor de verandering zeer koest. Niet zonder resultaat want

wij gingen de rust in mei een voorsprong.

Na de rust hadden wij meer oog voor alle apparatuur, de band, etc. die naast het veld

werden uitgeladen t.b.v. het THE- Dansant en gaven wij wat kansjes weg. Gelukkig was ff.

Hennv in haar asusual enorme vorm en deMC «invalsters niet. Ze hadden geen schijn

van kans. Wij waren inmiddels lekker uitgerust en besloten het publiek waar voor hun

geld te geven Eerst een mooie aanval door het midden van Miranda die een prachtige

voorzet vanWC gelijk afmaakte en het stond 2-09,. En last but not least wem de

voorheen
" lange corner" lekker door- en ingetikt door Jacq. En zo werd 't dus 3-0.

Wij danken hierbij Al ons pubüek (Mms, Angelique/ansjeliek, Lisette, Marjorie, Stoop,

Nikki, Charles/Chairel/sjarrel doorstrepen wat niet van toepassing is) voor de enorme

support, zonder jullie was 't ons vast niet gelukt.

Tot volgende week!

psl

ps2

ps3

Lisette sterkte met ie enkel

Miranda en Marjorie heel erg bedankt voor't mee doen/meekomen/suppoit/scoren.

Uitbetrouwbare bron vernomen: 2 / november The op de ZL1C! ! ! !

!

Nathalie Fransen

Wedstrijdverslag Dames 2 20-10-96)

is

E
ai
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Hoorn 2 - Zandvoort 2

Hallo Na ons gave trainingsverslagje nu ins wedstrijdverslag van 20 okt in en tegen

Hoorn' Hier een verslag van de matpartij tegen 't 2e van Hoorn. Ze waren eng, sloegen

hoog waren onsportief en we zijn blii dat we dr niet meer heen hoeven dit jaar. Dit soort

aso gedrag wordt uiteraard genadeloos af gestraft; we hebben alwéér gewonnen, dit keer

door een fantastisch prachtige goal van Naat. Nicolien kopte een bal weg (shit hè die

alusticks) en moest daarvoor een strikje halen (komt volgens zuster Bnm weer helemaal

goed.) Miranda werd ook uit geschakeld door "SHE WOMAN' (eng, groot en gestoord)

maar heeft later toch weer meegedaan (wat een bikkel hé!). En ook Wilhe Bilhe Pilhe

hield vol ondanks 't feit dat ze d'r enkel verzwikte (weeeeeeer die SHE WOMAN).

Helen, Miranda, Marlies, Marjolein ontzettend bedankt voor jullie support en inzet.
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Hen kleine tip t.kv Hoorn D2: de dames moeten hun geluk 'ns gaan beproeven in Japan-
daar schijnt free fighting 'n aardig salaris op te leveren!

'

Deonhnnpt na deze zware middag op onze eigen club was overigens voor herhaling

Sterkte voor alle zz&m's (ziek zwak & misselijk) en tot de volgende week maar weer !

DE groetjes.

Wedstrijdverslag Dames 1

\
Hoorn 1 - Zandvoort 1

Zonder coach gingen de auto's weg, want Reiner was nog bezig met Trimliockeytraining
maar zou door 1 van onze invalsters (willemijn) gebracht worden. Allemaal op tijd
aanwezig, teamtalk (ja dit is engels) en op naar 't veld. Ready steady en spelen maar
Hoorn kwam met de eerste aanval, maar wat zij kunnen kunnen wij ook. dus op naar de
andere helft van het veld. De kansen kwamen over en weer alleen Hoorn moest zonodig
de eerste 2 doelpunten zetten. Jammer wij zullen doorgaan
Rust, 3 speelsters gewisseld en op naar the second half. O.k., in 't eerste kwartier kregenwe n strafcomer.... en ja 'n doelpunt. Sabien gaf de bal strak aan, Miranda stopt hem
doodstil en n ram van Helen in de hnkerhoek net over de arm van de keepster Jappie
meiden nu t hoofd cool houden er, dat deed iedereen ook gelukkig want de rest van de
goeie kansen waren toch echt voor Zandvoort. Alleen zonde dat 't bij de stand 2- 1 voor
Hoorn bleef. Meiden er zit wel degelijk vooruitgang in 't spel, laten we 't ook zo houdenDan w,l ik mi Willemijn, Nicohen ( voor 1 onwijze keepen) en nog iemand bedanken
voor t invallen, echt te gek.

Nou tot volgende week

.Groetjes Dames 1

WEMTRIJBVERSLAG HF.REIV i

Zandvoort - Terriërs 3 - 5

Vorige week zondag was het de wedstrijd legen de Terriërs die op het programma stond
Gezien de. positie op de zaaglijst van deze tegenstander en de goede eerste helft tegen de
Kikkers van de week daarvoor begonnen we zeer gemotiveerd aan de wedstrijd AJ na 5
minuten scoorde Pepijn het eerste doelpunt. Helaas was de blijdschap hierover slechts
van korte duur, want toen iedereen nog na stond te gemeten kwamen de Terriërs binnen
een minuut langszij.

Hen kwartier later kwamen wij door een doelpunt van Edwin op een 2-1 voorsprong
Deze voorsprong wisten wij te behouden totdat de Terriërs na 1 minuten opnieuw de
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gelijkmaker scoorden. Dit doelpunt kwam tot stand na een scheidsrechterlijke dwaling,
want de bal werd ruim buiten de cirkel geslagen en belandde in het doel zonder te zijn
aangeraakt Mei een stand van 2-2 gingen wij de rast in.

Vlak na de rust kwamen we voor de derde maal op voorsprong door een doelpunt van
Jim. Helaas scoorden de Terriërs opnieuw binnen de minuut de gelijkmaker. Het resultaat
hiervan was dat we onrustiger gingen spelen en mede door gebrek aan conditie van een
aantal spelers verloren we de controle over de wedstrijd, wat resulteerde in nog twee
doelpunten voor de Terriërs.

De teleurstelling was uiteraard groot na dit verlies, te meer dat we tot drie maal toe op een
knullige manier een voorsprong hebben weggegeven. Toch is er een positief aspckt aan
deze wedstrijd, want net als de week daarvoor blijken we in ieder geval te kunnen scoren.
Waar het nu om gaat is dat de verdediging en het middenveld beter op elkaar ingespeeld
raken.

De coach.

WEDSTRIJWERSLAG HEKEN 1 ~ HF.RF.N ï

Afgelopen zondag waren er voor zowel Heren 1- en 2 geen compelitieverplichtingcn. Dit
was voor beide teams een mooie gelegenheidom een oefenwedstrijd tegen elkaar te
spelen. Op zich is dit natuurlijk niets bijzondere, ware het niet dat tijdens het laatste
Paastoernooi beide teams nog als Kemphanen tegenover elkaar stonden. Afgelopen
zondag bleek dat gelukkig historie te zijn. In een sportieve wedstrijd moest I Ieren 2 het
onderspit delven, maai' dat verhinderde niet dat beide teams samen een lange en vooral
een gezellige derde helft speelden.

Bij deze wil ik Heren 2 bedanken voor hun welwillende en sportieve medewerking.

Henk van Gameren.

Heren 1 heeft na hun wedstrijd op 13-10 de veld vlaggen binnen gehaald.
Dat vond ik geweldig, volgens mij is dat nog mooü gebeurd.

Ga zo door selectie

Hulde

Namens de Groundsman.
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Nieuwe ledea

Jan Willem Daniels - Kampersingei 66 - 2012 DM Haarlem - tel 5340233 (heren I)

Antomette Arkenbout - Indischeslraat 147 zw - 2022 VS Haarlem -iel 5388515 (dames

OPROEP **** OPROEP —OPROEP **** OPROEP —OPROEP

Bezorgser/ster gezocht voor 6 krantjes

Fenemapleiii - Fauvaugeplein
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1 M. Stoopman (A)

2 R.Paap

3 N. Gatsonides

4 J. Gatsonides

5 T. Gatsonides

6 E. Persoon

7 E.van Berkel

8 J. Palma

9 P.Paap

10 R. Roodhart

1

1

H. Jansen

12 B. Wiekmeijer

13 J. Wiekmeijer

14 P. Wekx

15 J. Daniels

Coach: H.v. Gamerest

tel: 5716815

Dames l

1 H.Plantenga (A)

2 M. Schilpzand

3 M. Dekker

4 C. Koenekoop

5 R. Willigers

6 S. Faber

7 M. de Jong

8 A.v.d. Haak

9 S.Elshout

10 S. Braijn

11 S.deJong

12 A. Arkenbout

Coach: Reiner

tel: 0654745403

Helen 5719187

Heren 2

1 N. Beijnes (A)

2 M. Vreeburg

3 S. Blom

4 J. Taberaee

5 P.v.d. Mije

6 F.v.d. Mije

7 I. Mollerus

8 R. de Goedere

9 T. Retra

10 G.J. Cense

11 R. vanRey

12 M. v.d.Bos

13 J. Wilmink

14 M. Teurlings

15 F. Vcenstra

Dames 2

1 M. Fransen (A)

2 N. Welling

3 N. Fransen

4 J. Krijgsman

5 H. Jansen

6 M. v.d. Meulen

7 B. Verburg

8 C. Oostergetel

9 L.Gerrits

10 W. Gielen

11 S. Lissenberg

Coaeh: M. Vreeburg

tel: 5712451 of

540J795

Veteranen A
1 T. Gatsonides

2 F. Goezinne

3 J. Krot

4 O. van Ekeren

5 B.v.d. Bergen

6 D.v.d. Brink

7 C. Polman

8 R. van Leeuwen

9 H. de Jong

10 J.W. Tuininga

11 J.Vis

12 R. Molenaar

13 G. Sterrenburg

14 F.v.d. Haak

1 IJ. Kleijhorst (A)

2 B. Molendijk

3 B. Cornet

4 B. Schelvis

5 CR de Muinek

6 T. Oostwoud

7 F. Dijkstra

8 J.P.v.dWerff

9 J. Gcrrits

10 O. Kaagman

11 J. van Hemert

12 B.Goll

13 i. Berendsen

tei: 5717344
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Berichtje voor ÖAMES 2

Dames allereerst nog van harte gefeliciteerd met alweer een overwinning.

Voor iedereen die het nog niet weet

:

Dames 2 (hét team, dé dames, enz.) - Overbos 4 Uitslag : 2 -

Verder heb ik alleen nog wat trieste mededelingen voor jullie. Het was maandagochtend

rond acht uur (veel te vroeg voor een student maar toch) toen ik mij moest melden in het

ziekenhuis. Mijn handje werd weer bevrijd van een laagje gips. Daarna werden er foto's _

gemaakt en ongeveer een uur later kwam de trieste (voor sommigen opgeluchte) n

mededeling dat mijn vingertje weer leeft. Dit heeft als gevolg dat ik weer van alles kan

doen (bijvoorbeeld hockeyen), al moet ik wel rustig beginnen. Ilc moet zeggen dat ik het

heel leuk vond jullie (voor drie weken) te hebben mogen coachen, lic beloof dat als het

wedstrijdprogramma het toelaat, ik af en toe nog met jullie mee zal gaan en jullie zal

ondersteunen (bijvoorbeeld als jullie om 1 1 .00 uur spelen in de omgeving Haarlem).

Verder hoop ik dat mevrouw Gerrits snel zal herstellen van haar blessure, want dames, met

tien mensen is het spelletje een stuk moeilijker dan met z'n elfen (zie wedstrijd tegen

Amsterdam).

De tijdelijke coach.

Het leven van een hockeykeeper (deel 3)

U begrijpt dat ik keepen als een vreselijke kwelling ervaarde. Op mijn achtste jaar werd ik

lid van een echte hockeyclub en dacht een andere plek te kunnen bemachtigen. Toen de

trainer me vroeg op welke positie ik stond, antwoorde ik hem dat ik rechtsvoor was. Hij

keek mij even peinzend aan en boog zijn hoofd naar me toe om even aan mij te ruiken. "Je

liegt" , sprak hij afkeurend. "Bc mik dat jij keeper bent. .Te stinkt een uur in de wind." Bc

probeerde mij eruit, te redden door te zeggen dat ik in hetzelfde bed lag als mijn zus die

keeper was. Dat dit onzin was begreep ik ook wel. Iedereen weet namelijk dat keepers altijd

in de schuur moeten slapen in verband met hun walgelijke lichaamsgeur. De trainer was

biervan op de hoogte. Hij trok mijn shirt een stukje omhoog waarna mijn blauwe lijf zijn

vermoeden bevestigde. Ik bleef dus in het doel staan.

Het leven van een keeper was op de club net zo miserabel als in mijn familie. Thuis moest

ik in de schuur slapen, maar werd hier ook vaak overdag naartoe verbannen. Als ik de

kamer binnen kwam, al mijn nare walmen met mij mee nemend, zei mijn moeder
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regelmatig: Je bent erg moe. Ga maar een lang dutje doen." Met haar dichtgeknepen neus
benadrukte ze mijn ongewenstheid. Dezelfde houding heerste er op de club. Het clubhuis
was verboden terrein voor keepers. Met name de veteranen hadden hierop aangedrongen
Veel van hen hadden al een beroerte gehad doordat ze te dicht m de buurt van een doelmanm vol ornaat waren gekomen.
Aan de andere kant realiseerde de spelers zich dat ze hun keeper met kunnen missen Dit
t>esei werd hen vooral ingegeven door de angstige gedachte dat zij dan zelf eventueel de
plaats tussen de palen zouden moeten overnemen. Hierdoor werden ze iets milder Er werd
bijvoorbeeld voor de doelmannen een keet neergezet, achter hel achterste veld weliswaar
aai we voor en na de wedstrijd konden vertoeven. Het clubhuis was niet bestemd voor

ons. En m Nederland regent het nogal vaak. Ook in de rust werden we verzocht ons hierin
terug te trekken. Deze minuten waren bedoeld voor de spelers om weer op adem te komen
hnsse lucht was dus gewenst.

Een andere ambivalente houding die voortkwam uit de mengeling die voortkwam uit de
mengeling van afschuw en nodig te hebben, betrof het vervoer naar de uitwedstrijden
Vroeger moest de keeper zelf maar zien hoe hij op de plaats van bestemming kwam Dit
resmteerde vaak m het laat of met komen van de doelverdediger. Daarom mogen we
tegenwoordig meerijden. Als we maar in de achterbak gaan. Er werd overigens wel
gezorgd dat het hierbij ging om een auto met een dichte kofferbak. Laatst waren er enkel
stationcarren om ons m te vervoeren (je zit toch op hockey), zodat ik alsnog de trein moest
nemen. De ouders waren bang dat ik het plekje van hun hond voorgoed zou verpesten.
Uit dit alles Wijkt wel dat het leven van een hockeykeeper een verschrikking is. Niet alleen
in de uren dat er werkelijk gesport werd, maar ook daarbuiten, de stank, rugklachten en
pariastatus raak je nooit meer kwijt. En dan zeggen ze dat keepers ook gek zijn. Dit ben je
aLeen ais je uit vrije wil gaat keepen. En anders wordt je het vanzelfwel. Vinduhetgek!

Tekst geschreven door: AnHemarie van der Eem, keepster van Bloemendaal Dames
1 en jong Oranje

.



De G^rnse.

Jaargang 62

Pagina 14 van 20

21-10-1996"

28/29 -30 maart 1997

12-4-1997

19-4-1997

10-5-1997

24/25 mei 1997

Paastoernooi Senioren

E , F spelendag op Zandvoort he

C- toernooi op Zandvoort

Bondstoernooi C jeugd

A toernooi op Zandvoort

25 oktober vo!gende
vergadetmg Fessconunissie 19.00 uur

C. Feest 7 december 20.00
:

01W uur

A feest Gala 14 december tijd IV!

C - Toernooi Castricum (meisjesO

W- prm,.. de wekker gaat om 730.V^~*^2S$SZ
SS aa^ledeu en def

to—£2~£*£ Jollgens c en tk ga mee^

uit Hl, «at doe jij bier, Ik ben de T^^f
lnladen aut0

-

s verdelen en op naar

heilig. Langzaam komen de^gS de moeder van Eileeri
(bedankt

Castricum. Mare rijdt voorop, ik^T^^ was raooi hoor Mare, bedankt!,

voor 't rijden). De toeristische«**"F££5 De eerste wedstrijd voor ons was om

0.k„ nu over naar de orde vano.djbj«^ ^^ wifflue en„que
10.30 tegen Castncum Cl, met 10 meiden

»

broek kitaneters te groot, n

Raja wilde als eerste op Keep, «J»»""^Lpte echt onwijs, jammer genoeg 2

hete schots en scheef, ;tzjg er^^*X3*S wedstrijd op kunstgras tegen

doelpunten doorgelaten. Meteen om MLOO
_
de g ^^ ^^ Gameren

Haarlem, waar we de i"*J«*»*"* ï,Tdus beter dan teen 0-0 goed hé, de coach

«,1de onze 11de vrouw wordeM»nk
c, Mguig

^ t ^^ as> wat ,

van de tegenparti zei dat ze met goed speeioc puH,

=s3=sss2=s^e5ïks:

er

te

1-0

ie

»t

want

as s

en.
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ook Harriette maakte een onwijs te gek doelpunt, maar het doelpunt van de week is wel

gemaakt door Ilja. Er kwam een snoeiharde klap de cirkel in llja steekt de stick uit (per

ongeluk) en ja . . .
. 'n doelpunt dus je raad het al 3-0 gewonnen, yes, yes, yes ! ! !

!

Weer een uur rust en de volgende wedstrijd tegen Casüicum C2, om 't kort te houden we

hebben 1-1 gespeeld alleen ik kreeg 'n probleempje met de wedstrijdleiding en meiden

niet meer vloeken hoor da! kunnen de ouders van de tegenstanders niet aan. Ook volgende

wedstrijd weer op kunstgras hebben we verloren maar Mare en ik hadden 'n sterk

vermoeden dat ze meiden uit B waren, maar 't went vanzelf wel. Met z'n allen de jongens

aanmoedigen omdat ze de Ie plaats konden bereiken, schreeuw, eeuw, brul etc... maar ze

lebben gewonnen. Wij onze laatste wedstrijd, 't werd steeds meliger. Mare was meer 'n

klimrek dan wal anders, zingen van de bekende liedjes waren Mare en ik ook erg goed in,

wie weet de soundmixshow binnenkort. Fabienne d'r veters wilde niet meer (dit was een

eerdere wedstrijd) en de rest was gewoon 'n leuk zooitje. De eindstand was dus ook 2-1

Voor de tegenstanders. En als 6e geëindigd van 't toernooi. Meiden prettige vakantie en tot

gauw.

Groetjes Helen

P.S. Ouders bedankt voor 't rijden

P.S. Winnie en Dominique onwijs dat jullie wilden meespelen.

P.S. Hulpcoach bedankt voor 't rijden en de gezelligheid in 't algemeen.

Herfsttoernooi 12 oktober Jongens Cl

Met zo'n toernooi kon ik niet na laten iets op papier te zetten. Ondanks de herfstvakantie

was de opkomst groot! Wij leende Niek Berendsen en Jorrit WiÜigers en gingen redelijk

vroeg naar Castricum samen met meiden C. Rond kwart, over negen werd de MHCC

^Castricum) overspoelt door nette Zandvoorters. Ook onze nieuwe technische coach Peter

Wekx ging mee. Toffe vent overigens, die een goede aanwinst is voor inskrachtig en

sportiefteam.

Onze eerste wedstrijd was tegen de gastheer Castricum met een spannend verloop en

goede balbeheersing en zeker doordat elk teamlid zijn plek wist werd het winnen!! Direct

hierna was het door lcnokken tegen Alkmaar, ook een behoorlijk partijtje, maar voor ons

geen vuiltje aan de lucht.

Een andere story waren de Terriërs. Wat een onwijze nobo's, asocialen, hakkende ego's,

niet normaal. Frank van Wamelen en Mike Heule omver gemaaid en kortstondig

geblesseerd, maai- de verdediging bleef overeind. De keeper, Nic Goode was goed in vorm

en wist een'lange blonde stormende blaaskaak buiten het doel te houden. Echter schopte

een Terriër de bal in het goal. De scheid s zag het niet en keurde het doel goed! Wij bleven
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sportiefen tolereerde deze fout met een 1 -1 stand.

En wat wij na deze wedstrijd moesten doen.... Opnieuw tegen dezelfde vrolijke Terriërs.
Nou ja wij stonden de laatste minuut 0-1 achter. Er werd gescoord. De vrouwelijke scheids
keurde goed, de mannelijke keurde af, omdat de wedstrijd afgelopen was. Wat een
mafkees, laatje herkeuren.

Onze supervisor Marjolein van Wamelen ging met mij naar de wedstrijdleiding. Na lang
praten kregen wij gelijk. De wedstrijd die afgelopen was , was gelijk met de score en dat
mag. Dus 1-1

De Terriërs werden toen tegen ons gewoon onfatsoenlijk. Wij gingen met keiharde muziek
in de nek vechten tegen Castricum. Volgens de toehorende Terriërs werd dit onze
ondergang en we wonnen.

Met een spelopbouw konden o.a. Jamt, Khalid, Martijn en Niek scoren (Snapt u het nog,
ik niet red.)

Redelijk, redelijk mannen!! met een fraaie houten stick als Ie prijs gingen wij huiswaarts.
Een ieder die hielp met rijden, spelen en schreeuwen bedankt

Coach Woïter.

Teamcodes:

teamcode
Jongens Al 2212 2e klasse 05
Jongens C

1

2411 2e klasse 04
Meisjes Al 2612 2e klasse 08
Meisjes Cl 2812 2c klasse 03

Jongens 8 Dl 0502ecat
Jongens 6 El 260 3e cat

Meisjes 8 El 640
Meisjes 6 El 940
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365 DAGEN
PER JAAR GEOPEND

-

goudgele frites

vers gebakken
(

even een kroketje halen bij

FEBO
AUTOMATIEK-SNACKBAR

KERKPLEIN 5

ZANDVOORT

1
SPORT

Sportspeciatist

voor o.a.:

Oxbow
Nike

Reebok
Adidas
O'Neiil

Diadora

Auatralian

Cónverse
Lotto

Champion
Cruyfr

Umbro

| *'-'f

400SOORTEN
VELD-, ZAAL- EN RUNNING SCHOENEN

ZHC LEDEN 10 % KORTING

KERKSTRAAT 16

2042 JE ZANDVOORT
TËL.: 023 5718655

ZONDAGS GEOPEND
VAN1TOT6UUft

,•:.;- ;;KAPSALÖN-r ,

MANS CLAESSEN

KLEINE KROCHT 2a
2042 JN ZANDVOORT

TEL: 023 5731088

ZHC LEDEN
10 % KORTING



Brood van de Echte

altijd goed!

«KiSÊÜÈHTE BAKKER. ECHT-JE PHOTFTT
iJMiMiMlHjulin »...»..

, ,. .„ .,.., ,

Van

È Makelaar o.g. ft

Aan- en verkoop
onroerend goed

hypotheken

Taxaties

Verzekeringen

Verhuur

Beheer en Advies

ONS KANTOOR IS GEOPEND:
MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 9.00 TOT 18.00 UUR
EN OP ZATERDAG VAN 1 O.OO TOT 14.OO UUR.

HOGE WEG 56A / 2042 GJ ZANDVOORT / HOLLAND
TEL. OZa 57 1 P944V FAX: 023 57 J 7596

III
CMB

ACCOUNTANTS

Overveen

Amsterdam
Amstelveen

Alkmaar

Capelle a/d IJssel

Den Haag

Telefoon 023 5271444

VAN IDÉÉ TOT UITVOERING f'

Professionals in:

Reclamebeletteringen

Lichtreclame (neon)

Ontwerpen (logo's)

Drukwerk

Stickers

Zetwerk - DTP

Full colour uitdraaiservice

Copy-service

Textiel bedrukking

Kleine Krocht 2

2042 JN Zandvoort

I Telefoon: 023 5720212

IFax : 023 5716460
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Jongens AI Meisjes Al
1 Toine Berendsen 1 Mina ïunip
2 Daan Vermolcn 2 Nicole Vermolen
3 Robert Schuiten 3 Kim van Gameren
4 Justin Dekker 4 Aruni Schultz

5 Robert Faase 5 Janinc de Ridder

||§j Eric Gerrits 6 liotus van de Mije
T SimonKorper 7 Kristien Molenaar
8 Niels Bakker 8 Janneke Hulshof
9 Toep zuidweg 9 Lieske Keur
10 Jorrit Willigers 10 Maaike Retra
1 1 Niek Berendsen 11 Vanessa Spolders
1 2 Jaap Baan 32

13 JcfT Groot Coach: Jeroen Wilmink
tri 023-5316163

Coach: Niki Gatsonides
i ;;*:•• -- .

-

fel: 023-5246224
.'.•'*- ' }". .': ':'',• *'ïf' -

Meisjes Cl Jongens ï)l (8E)
1 Fabiënne Scipio Blütnc 1 Gijs Vlasman
2 Mariske Boukes 2 Suno Yu
3 Deborali van densen 3 Robert Jan Kreuger
4 HarriëUe van de Sluis 4 Remco Der
5 Raja Idmalek 5 Nick Verhoef
6 Sanne Jongert 6 Martin Goode

: :;5^ llja Noltee 7 Kevin Miezenbcck
<? Eileen van Oene 8 Jeffiy Jodhabier

9 Rosalie Rückert 9 David Jansen

10 ïntan Samsuria 10 DaanDeenik
31

tel: 5718637
Coach: Helen Plantenga Coach: Henk Goode
tel: 5719187 tel: 5718647

Jongens Cl
1 Thomas van Gameren
2 Mike Hcule

3 Maarten' Ko'olstra

4 Mare Paardekoper

5 Stefan Verhoef H '

'

6 Martijn de Wolff

7 Frank Zaadnoordijk

8 Mare Zaadnoordijk

9, Martijn Aarens

10 Khahd Idmalek

1

1

Frank van Wamelen
1

2

Steven Groot

13 Nick Goode

Coach: Wolter HèüJc
tel: 5712248

Jongens El (6E)

1 Shcldon Gebhard

2 Tim van Es

3 Erwin Aarens

4 Tristan Hanning

5 Julian Vork

6 Bas de Jong

Coach: Henri van Elk
tel: 5714657

Coach: Harry de Jong

•'•;
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Opstellingen Jeugd (biadi)

Meisjes Eï (8E)
Grace Meijer

Sanne Zaadnoordijk

Marlies Heule

Eveliene Jongert

Sylvia Laarman

6 Merel Paardekoper

7 Terry van Loenen M.
8 Danielle van Hoek
9 WendyLuttik

10 Anouke van Deursen

Meisjes El (6E) (onder voorbehoud)

1 Golda Salomons

2 Irma Jongert

3 Myrthe Jongert

4 Indy Inden

5 Meike Hulshof

6 Noelle Gude
7 Laura Gillbert

8 Rianne Aarens

.Pagina 18van 20
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Coach: E rif Meijer

teli 5717924

•'•
i

- '

'

;
,

Coaoh: Nog onbekend, U knn. cotaet voorioplg opnemen met M. Tenrüngs tel: 5730276
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Ineke de Graaf Automatisering

OKI
GROTE BEER |3Jp

EWLE
IPACKARD

CASTRICUMMERWERF 90 TELEFOON 0251 659100
1901 RT CASTRICUM TELEFAX 0251 653710

DE HELPENDE HAND OM UW AUTOMATISERING OPTIMAAL TE REALISEREN

Wilhelminastraat 56
postbus 146

2000 AC haarlem
telefoon 023 53147 55

[>
Voor:

Verzekeringen

Pensioenadviezen

Financieringen en

Hypotheekbemiddeling



Koffiebranderij "De Amstel" b.v.

vanouds "de Baarsjes
-

Steun Uw club: Drink vers gebrande koffie!

Indien U als lid van Z.H.C, bij "De Amstel" Uw koffie besteld
stellen wij 10% van het bedrag beschikbaar voor de clubkas!

Zo drinkt U dus niet alleen vers gebrande koffie maar steunt
U ook Uw hockey club!

Zaak:

Koffiebranderij "De Amstel"

Schipholweg 919

2143 CE Boesingheliede

tel: 023 - 5551462

OOK BIJ
ONS

WERKT
TEAMWORK
HET BEST.

PARTNERS IN PROJECTEN
Aannemingsbedrijf J.G. Nelis bv.

Waarderweg 45 Postbus 802, 2003 RV Haarlem.
Telefoon 023 518 71 00. Telefax 023 - 53 1 73 68

Zvanlentopel
zandvoort
Kom. Onnesstraat 15,
2041 CB Zandvoort

Tel. 023 5715346


